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کاهش آسیب به بیماران , مراجعین وکارکنان جهت مقابله با حوادث و بالیای  هدف:

 خارجی و داخلی

 کتاب آمادگی بیمارستانی درحوادث و بالیا ) دکترحمیدرضا خانکه( منابع و مراجع:

 --- :تعاریف

 (: های دقیق انجام کار، به ترتیب، مسئول انجامگام)  کار شیوه انجام

 

اندیکاسیون های فعالسازی برنامه تخلیه بیمارستان و همچنین فرد تصمیم گیرنده 

 شده است دیریت خطر حوادث و بالیا را مشخص برای تخلیه توسط کمیته م

 مسئولیت های افراد در زمان تخلیه بیمارستانی مشخص شده است .-2

(،اعضاي گروه اضطراري تخلیه پرسنل واحد 100به محض دریافت کد تخلیه )کد قرمز  -3

 خویش را شروع نمایند.

كلیه راههاي خروجي  اضطراری و درب هاي آن از قبل با عالمت خروج شبرنگی توسط  -4

 مدیریت خطرحوادث و بالیا مشخص شده است.

( ، با 100کد تخلیه)کدقرمزكلیه سرپرستان واحدها موظفند به محض اطالع از  -5

 افراد راهنما جهت تخلیه ایمن محیط كار همكاري نمایند.

درصورت عدم وجود راهنما ،سرپرست واحد باید طبق آموزشات ارائه شده پرسنل واحد -6

 تحت مسئولیت خویش را از نزدیكترین خروجي به محل تجمع ایمن هدایت نماید.

 تریاژ در شرایط بحران انجام گردد.اولویت بندی جهت تخلیه براساس -7

 محل تجمع ایمن میبایست جهت اطالع رساني داراي بلندگو باشد.-8

در صورت بوجود آمدن بحران در طبقات همکف و زیر زمین , تخلیه افقی ودرصورت -9

 بروزبحران درطبقات اول , دوم وسوم تخلیه عمودی صورت گیرد. 

ت سرعت عمل،اعضاي تیم اضطراري و افراد طي فاز تخلیه پرسنل ، بعلت اهمی -10

راهنما )مجاز به تامل، صحبت كردن با افراد و اداي توضیحات اضافي به افراد 

 متفرقه نمیباشند(.

اگرتخلیه به دلیل بحرا ن داخلی بیمارستان و قابل کنترل باشد, تخلیه نسبی و  -11

 در صورت بحران ها ی خارجی وسیع , تخلیه کلی انجام گردد. 

درصورت بروزسیل تخلیه عمودی به سمت طبقات باال ودرصورت بروز آتش * نکته ایمنی:

 سوزی تخلیه افقی انجام شود.

كلیه مسیرها وراههاي تخلیه و نیز تابلو هاي خروجي مي بایست به روشنایي  -12

 اضطراري مجهز باشند

گاه شدن پرسنل فازهای اجرایی تخلیه بابرنامه زمانبندی مشخص شده باشد یعنی آ -13

از بحران ؛طبق فلوچارت اطالع رسانی در شرایط بحران و فعال شدن سامانه 

هشداراولیه باشدو براساس شرایط بخش؛ مسئول شیفت باتوجه به منابع و تجهیزات 

 موجود دربخش , بیماران راجهت تخلیه اولویت بندی نموده و تخلیه انجام گردد.

 لیه بخشها مشخص و راهروها خالی باشد.مسیرها و خروجی های تخلیه درک-14

 تبادل اطالعات الزم بین پرسنلی که درتخلیه نقش دارند به روش صحیح انجام گردد.-15

درکمیته مدیریت خطرحوادث و بالیا وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت تخلیه با -16

 رو...(.برانکارد سیا -توجه مانورهای انجام شده پیش بینی و موجود باشد. ) ویلچر

درصورت شدت شرایط اضطراري ،انجام كمكهاي اولیه توسط امدادگران تیم در محل  -17

حادثه مجاز نبوده و اولویت با خارج سازي افراد بوده وعملیات كمكهاي اولیه یا 

 اقدامات پزشكي میبایست در محلي ایمن انجام پذیرد.

سمت محل حادثه  درزمان انجام عملیات تخلیه ،حركت افراد متفرقه به -18

ممنوع است،ممانعت از حركت وتجمع افراد برعهده اعضاي انتظامات بیمارستان  اكیدا ٌ
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 است.

منابع الزم جهت تهیه آب و غذا  طبق برنامه ازقبل تعریف شده در کمیته خطر -19

 ساعت قابل تهیه ودر دسترس باشد.72حوادث وبالیا به مدت 

اضطراری ؛آخرین نفرات خارج شده ازمحل طي فاز عملیات تخلیه،اعضاي تیم  -20

 باشند.

كلیه پرسنل شركت داشته در عملیات تخلیه میبایست در خصوص عملیات تخلیه  -21

توجیه شده باشند وضرورت حضور وتجمع در پناهگاه جهت سرشماري به آنها تذكر داده 

 شود.

هی و کنترل در بر اساس فلوچارت تشکیالتی سیستم مدیریت بحران, مسئولین فرماند-22

 زمان بحران و حادثه و جانشین های آنها مشخص شده  باشد.

کلیه پرسنل موظف به یادگیری و اجرای دستورالعمل بوده ودر زمان بروز حادثه -23

 در آمادگی کامل باشند

  :تجهیزاتامکانات و 
 خط تلفن خارجي آزاد )موبایل ( -

 ماسكهاي فیلتردار به تعدادكافي -

 رادیو-

 چراغ قوه -

 باتري -

 لیست پرسنل بیمارستان -

 دفتر و قلم - 

 بلندگو -

 كیسه هاي پالستیكي و نوارچسب -

 پارچه و باند -

 ترالی–جعبه كمكهاي اولیه -

 


